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ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ YEAR 7 ΣΕ 
ΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ NSW
Είναι καιρός να αρχίσετε τη διαδικασία μετάβασης 
του παιδιού σας από το Year 6 στο Year 7.

Το τοπικό σχολείο του παιδιού σας

Τα περισσότερα κρατικά σχολεία της NSW έχουν οριοθετημένες 
περιοχές πρόσληψης, έτσι ώστε όλα τα παιδιά σχολικής ηλικίας 
να μπορούν να φοιτήσουν σε ένα κρατικό σχολείο – το τοπικό 
τους σχολείο.

Η μόνιμη διεύθυνση κατοικίας του παιδιού σας καθορίζει ποιο 
σχολείο είναι το τοπικό σχολείο του παιδιού σας. Το εργαλείο 
The School Finder (Ανεύρεση Σχολείου) στο education.nsw.
gov.au/school-finder μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε το 
τοπικό σχολείο.

Οι περισσότεροι γονείς και φροντιστές στη NSW επιλέγουν το 
τοπικό τους σχολείο που θα παρέχει άριστη εκπαίδευση στο 
παιδί τους.

Τα τοπικά σχολεία εξυπηρετούν μαθητές όλων των επιπέδων 
ικανότητας, περιλαμβάνοντας προγράμματα τα οποία 
απευθύνονται σε μαθητές με μεγάλες δυνατότητες και ταλέντα, 
καθώς και προγράμματα για μαθητές με πρόσθετες ανάγκες 
μάθησης και υποστήριξης. Προσφέρουν επίσης ένα ευρύ φάσμα 
εξωσχολικών δραστηριοτήτων.

Μερικά είναι αμιγή σχολεία (αρρένων ή θηλέων μόνο) που 
δέχονται μαθητές που κατοικούν στην οριοθετημένη τοπική 
περιοχή εγγραφής τους.

Υπάρχουν κολέγια με πολλαπλά παραρτήματα που 
περιλαμβάνουν έναν αριθμό σχολείων ή διδακτηρίων, με κάθε 
σχολείο ή διδακτήριο να ειδικεύεται σε διαφορετικούς τομείς. 
Για παράδειγμα, υπάρχουν διδακτήρια για μικρότερους μαθητές 
(Years 7-9 ή 7-10), διδακτήρια για μεγαλύτερους μαθητές 
(Years 10-12 ή 11-12), διδακτήρια για ακαδημαϊκά επιλεκτική 
εκπαίδευση, διδακτήρια για συνεκπαίδευση των δύο φύλων και 
διδακτήρια αμιγώς αρρένων ή θηλέων.

Υπάρχουν επίσης κεντρικά σχολεία που προσφέρουν σε 
πολλές αγροτικές και απομονωμένες κοινότητες την ευκαιρία να 
εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους από το Kindergarten έως το Year 
12 σε ένα ενιαίο σχολικό περιβάλλον. Πολλά κεντρικά σχολεία 
χρησιμοποιούν τεχνολογία για τη σύνδεση εκπαιδευτικών και 
μαθητών από διαφορετικά σχολεία, ώστε να προσφέρεται μια 
ποικιλία μαθημάτων. Τα κεντρικά σχολεία προσφέρουν επίσης 
ένα ευρύ φάσμα εξωσχολικών δραστηριοτήτων.
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Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα 
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Μη τοπικά (ή εκτός περιοχής) Σχολεία

Τα σχολεία με οριοθετημένη περιοχή πρόσληψης έχουν 
ανώτατο όριο εγγραφών – τον αριθμό των μαθητών που 
μπορούν να εγγραφούν βάσει του μόνιμου μαθητικού δυναμικού 
του σχολείου. Το ανώτατο όριο εγγραφών μάς λέει εάν το 
σχολείο μπορεί ή όχι να δεχτεί μη τοπικές εγγραφές. Εντός 
του ανώτατου ορίου εγγραφών, ορισμένα σχολεία δεσμεύουν 
κάποιες θέσεις για να είναι διαθέσιμες σε τοπικούς μαθητές που 
θα έρχονται κατά τη διάρκεια του έτους.

Τα σχολεία που έχουν ξεπεράσει ή πλησιάζουν το όριο 
εγγραφών τους δεν θα εγγράψουν μη τοπικούς μαθητές, εκτός 
εάν υπάρχουν εξαιρετικές περιστάσεις.

Ωστόσο, τα σχολεία που έχουν θέσεις κάτω από το όριο τοπικής 
δέσμευσης μπορούν να δεχτούν μη τοπικούς μαθητές.

Σε σχολεία όπου η ζήτηση για μη τοπική εγγραφή υπερβαίνει 
τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων που έχουν δεσμευτεί για 
τοπικές εγγραφές, τα σχολεία πρέπει να αναπτύξουν κριτήρια 
εγγραφής μαθητών εκτός περιοχής και να συγκροτήσουν ένα 
συμβούλιο επιλογής που θα εξετάζει τις μη τοπικές αιτήσεις.

Εξειδικευμένα σχολεία

Τα εξειδικευμένα σχολεία παρέχουν δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
που εστιάζεται σε ένα συγκεκριμένο ταλέντο ή ενδιαφέρον. 
Εξειδικευμένα σχολεία έχουν ιδρυθεί για τις δημιουργικές 
τέχνες και τις τέχνες θεάματος, τις γλώσσες, την τεχνολογία 
(συμπεριλαμβανομένης της ναυπηγικής τεχνολογίας και της 
αγροτικής τεχνολογίας), τη γεωργία και τον αθλητισμό. 

Σε ορισμένα από αυτά τα εξειδικευμένα σχολεία τα κριτήρια 
εγγραφής μπορεί να περιλαμβάνουν καλλιτεχνική ερμηνεία ή 
οντισιόν.

Τάξεις υποστήριξης

Μερικά δευτεροβάθμια σχολεία διαθέτουν τάξεις υποστήριξης 
για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών μάθησης και υποστήριξης 
των μαθητών με αναπηρία. Ο διευθυντής του δημοτικού 
σχολείου του παιδιού σας θα σας βοηθήσει να βρείτε τη σωστή 
επιλογή σχολείου για το παιδί σας, λαμβάνοντας υπόψη την 
προτίμησή σας, τις συγκεκριμένες πρόσθετες μαθησιακές 
ανάγκες του παιδιού σας και την απόσταση από τοπικές 
εξειδικευμένες υπηρεσίες. 

Η εξέταση για τοποθέτηση σε τάξη υποστήριξης διεκπεραιώνεται 
μέσω μιας διαδικασίας τοποθετήσεων.

Ακαδημαϊκά επιλεκτικά σχολεία

Η διαδικασία υποβολής αίτησης για είσοδο σε ένα πλήρως ή 
μερικώς ακαδημαϊκά επιλεκτικό σχολείο ξεκινά όταν ο μαθητής 
βρίσκεται στο Year 5 και είναι μεγαλύτερης διάρκειας από την 
κανονική διαδικασία εγγραφής.

Το έντυπο αίτησης διατίθεται μόνο στο διαδίκτυο. Σημειώστε ότι 
καθυστερημένες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Κατάλογος των ακαδημαϊκά επιλεκτικών σχολείων και 
λεπτομέρειες για τις διαδικασίες εγγραφής τους διατίθενται 
στην ιστοσελίδα: https://education.nsw.gov.au/public-schools/
selective-high-schools-and-opportunity-classes

Κέντρα Εντατικών Αγγλικών

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο School Finder στην ιστοσελίδα 
https://education.nsw.gov.au/school-finder για να βρείτε 
γυμνάσια που παρέχουν στήριξη με μαθήματα Εντατικών 
Αγγλικών. 

Αναγράψτε τη διεύθυνση της κατοικίας σας ή τον ταχυδρομικό 
κώδικα για να αναζητήσετε χάρτη του τοπικού σας σχολείου 
και επιλέξτε το κουμπί Intensive English Centre στο “Nearby 
schools”.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο διευθυντή του τοπικού σας δημοτικού σχολείου ή στο σχολείο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της επιλογής σας.

Αν χρειάζεστε διερμηνέα για να σας βοηθήσει με το ερώτημά σας, καλέστε την Τηλεφωνική Υπηρεσία Διερμηνέων στον 
αριθμό 131 450 και ζητήστε διερμηνέα στη γλώσσα σας. Αυτή η υπηρεσία θα είναι δωρεάν για εσάς.
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Άλλες επιλογές σχολείων
Μπορεί να έχετε λόγους για τους οποίους θέλετε το παιδί σας να πάει σε σχολείο που δεν είναι το 
τοπικό σας σχολείο.
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Συμπλήρωση της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Μπορείτε να υποδείξετε σε ποιο σχολείο θα θέλατε να φοιτήσει το παιδί σας, συμπληρώνοντας το 
έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το τοπικό σας σχολείο ή/και έως 3 το πολύ σχολεία εκτός 
περιοχής.
Αν χρειάζεστε βοήθεια για τη συμπλήρωση αυτού του 
εντύπου, ρωτήστε το διευθυντή του δημοτικού σας 
σχολείου.

Αυτό το έντυπο θα πρέπει να συμπληρωθεί στα Αγγλικά 
από γονείς και κηδεμόνες όλων των μαθητών που ζητούν 
θέση στο Year 7 σε κρατικό σχολείο της NSW το επόμενο 
έτος. 

Για μαθητές που είναι τώρα εγγεγραμμένοι σε κρατικά δημοτικά 
σχολεία, παρακαλείστε να επιστρέψετε το παρόν έντυπο στο 
δημοτικό σχολείο του παιδιού σας. Για μαθητές που δεν είναι 
εγγεγραμμένοι σε κρατικά δημοτικά σχολεία, παρακαλείστε να 
επιστρέψετε το παρόν έντυπο στο κρατικό γυμνάσιο της πρώτης 
σας προτίμησης για εγγραφή. Όλα τα έντυπα Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος πρέπει να επιστρέφονται κατά την ή πριν 
από την καθορισμένη ημερομηνία.

Μετά την επεξεργασία αυτής της Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, θα προσφερθεί στο παιδί σας θέση σε ένα 
κρατικό σχολείο. Το σχολείο θα σας στείλει μια Αίτηση 
Εγγραφής (Application to Enrol), την οποία θα πρέπει να 
συμπληρώσετε και να την επιστρέψετε.

Υπάρχουν τρία βήματα για την εγγραφή του παιδιού σας στο 
Year 7:

Βήμα 1: Συμπληρώστε την Εκδήλωση 
Ενδιαφέροντος για να ζητήσετε τοποθέτηση 
στο/α κρατικό/α σχολείο/α της επιλογής σας

Τμήμα A

Συμπληρώστε τα προσωπικά στοιχεία του παιδιού σας και 
υπογράψτε τη δήλωση στο Τμήμα A. 

Τμήμα B 

Το Τμήμα B δείχνει το όνομα του καθορισμένου τοπικού σας 
σχολείου, με βάση τη διεύθυνση κατοικίας του παιδιού σας. Το 
παιδί σας δικαιούται μια θέση στο τοπικό του σχολείο.

Εάν επιδιώκετε τοποθέτηση μόνο στο τοπικό σας σχολείο, 
υπογράψτε το Τμήμα B και επιστρέψτε το έντυπο μέχρι να 
κλείσει η προθεσμία. Έχετε τώρα συμπληρώσει το έντυπο.

Εάν έχετε υποβάλει αίτηση για ένα ακαδημαϊκά επιλεκτικό 
σχολείο, και θέλετε το παιδί σας να πάει στο τοπικό σχολείο 
εάν η αίτησή του δεν είναι επιτυχής, υπογράψτε και βάλετε την 
ημερομηνία στο Τμήμα B.

Τμήμα C

Αν επιδιώκετε άλλες τοποθετήσεις, αναφέρετε μέχρι τρία σχολεία 
κατά σειρά προτίμησης στο Τμήμα C.

Μπορείτε να ζητήσετε τοποθέτηση σε:
• εξειδικευμένο σχολείο
• τάξη υποστήριξης (σε συνεννόηση με το διευθυντή του 

δημοτικού σας σχολείου) ο οποίος θα υποβάλει αίτηση για 
τοποθέτηση ζητώντας το ανάλογο είδος τάξης υποστήριξης

• μη τοπικό σχολείο.

Σημειώστε ότι τα εξειδικευμένα σχολεία και τα συμβούλια 
τοποθετήσεων για εγγραφή σε μη τοπικά σχολεία θα έχουν 
πρόσθετες απαιτήσεις αίτησης. 

Εάν δεν είστε βέβαιοι αν χρειάζεται να συμπληρώσετε τυχόν 
πρόσθετα έντυπα, επικοινωνήστε απευθείας με το σχολείο το 
οποίο σας ενδιαφέρει.

Υπάρχει ένα επιπλέον βήμα αν ζητάτε τοποθέτηση σε μη 
τοπικό σχολείο.

Τα σχολεία έχουν κριτήρια τοποθέτησης για μη τοπικές 
εγγραφές όπου η ζήτηση για μη τοπικές εγγραφές 
υπερβαίνει τον αριθμό διαθέσιμων θέσεων που έχουν 
δεσμευτεί για τοπικές εγγραφές.

Αν επιδιώκετε θέση σε μη τοπικό σχολείο, εξηγήστε τους 
λόγους για τους οποίους επιδιώκετε μη τοπική τοποθέτηση, για 
παράδειγμα:

• αδέλφια ήδη εγγεγραμμένα στο σχολείο
• απόσταση και πρόσβαση στο σχολείο
• πρόσβαση σε σχολείο αμιγώς αρρένων ή αμιγώς θηλέων
• ιατρικοί λόγοι
• ασφάλεια και επίβλεψη του παιδιού σας πριν και μετά το 

σχολείο
• μαθήματα ή συνδυασμοί μαθημάτων που διδάσκονται στο 

σχολείο
• οικογενειακές περιστάσεις
• η δομή και οργάνωση του σχολείου
• πρόσφατες αλλαγές στα όρια της τοπικής περιοχής 

πρόσληψης μαθητών

Το σχολικό συμβούλιο εγγραφών θα εξετάσει μόνο τις 
πληροφορίες σ’ αυτό το έντυπο και τα άλλα σχετικά έγγραφα 
που παρείχατε.

Αν δεν προσφερθεί θέση στο παιδί σας για το σχολείο της 1ης 
Επιλογής σας, θα εξεταστεί η τυχόν τοποθέτηση του παιδιού 
σας στο σχολείο της 2ης Επιλογής σας, και στη συνέχεια στο 
σχολείο της 3ης Επιλογής σας, εάν ισχύει.

Αν δεν καταφέρετε να εξασφαλίσετε θέση σε μία από τις 
επιλογές σας, το σχολείο θα σας ενημερώσει. Το σχολείο μπορεί 
να υποδείξει ότι έχετε τοποθετηθεί σε λίστα αναμονής και θα σας 
προσφερθεί μια θέση αν προκύψει αργότερα.

Αν προσφερθεί στο παιδί σας θέση σε ένα από τα σχολεία που 
έχετε περιλάβει στις προτιμήσεις σας, δεν θα λάβετε προσφορά 
από κανένα άλλο σχολείο χαμηλότερης προτίμησης.

Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη θέση σε οποιοδήποτε από τα σχολεία 
που έχετε ζητήσει, το παιδί σας θα τοποθετηθεί στο τοπικό 
σχολείο που αναφέρεται στο Τμήμα B, εφόσον γίνει δεκτή η 
αίτησή σας εγγραφής από το εν λόγω σχολείο.

Αν αισθάνεστε ότι δεν τύχατε δίκαιης μεταχείρισης ή ότι το 
αποτέλεσμα είναι αδικαιολόγητο, μπορείτε να υποβάλετε 
ένσταση. Η ένσταση πρέπει να υποβληθεί γραπτώς στον 
διευθυντή του γυμνασίου. 
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Τμήμα D

Εάν έχετε υποβάλει αίτηση για ακαδημαϊκά επιλεκτικό 
σχολείο, επιλέξτε το τετράγωνο στο Τμήμα D του παρόντος 
εντύπου και συμπληρώστε το Τμήμα B, C ή το Τμήμα E σε 
περίπτωση που το παιδί σας δεν καταφέρει να εξασφαλίσει 
θέση σε επιλεκτικό σχολείο.

Τμήμα E

Αν δεν χρειάζεστε θέση σε κρατικό σχολείο συμπληρώστε 
το Τμήμα Ε.

Η συμπλήρωση του Τμήματος Ε τερματίζει όλες τις ενέργειες 
από τα κρατικά σχολεία της NSW σχετικά με την τοποθέτηση 
του παιδιού σας στο Year 7.

Βήμα 2: Συμπληρώστε την αίτηση εγγραφής

Αφού προσφερθεί στο παιδί σας θέση σε ένα σχολείο, θα σας 
ζητήσουν να συμπληρώσετε μια Αίτηση εγγραφής σε κρατικό 
σχολείο της NSW (Application to enrol in a NSW government 
school). Αυτή θα σας αποσταλεί κατά τη διάρκεια του 2ου ή 3ου 
Τριμήνου.

Παρακαλείστε να συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία σ’ αυτό το 
έντυπο και να το επιστρέψετε το συντομότερο δυνατό.

Η τελική απόφαση για την εγγραφή θα γίνει μετά την εξέταση και 
την αποδοχή της αίτησης εγγραφής σας από το διευθυντή του 
σχολείου. Ο διευθυντής μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για 
περισσότερες πληροφορίες.

Θα λάβετε επιστολή που θα επιβεβαιώνει αν έχει γίνει δεκτή ή 
όχι η εγγραφή του παιδιού σας.

Βήμα 3: Γνωρίστε το νέο σας σχολείο

Μόλις λάβετε επιβεβαίωση της εγγραφής του παιδιού σας, 
είναι σημαντικό να μάθετε για το νέο σχολείο προκειμένου να 
διευκολύνετε τη μετάβαση του παιδιού σας στο Year 7.

Το σχολείο θα διοργανώσει μεταβατικές δραστηριότητες και 
μια ημέρα προσανατολισμού για μαθητές που θα ξεκινήσουν 
το Year 7 το επόμενο έτος. Οι γονείς και κηδεμόνες καλούνται 
συνήθως να προσέλθουν αυτή την ημέρα προσανατολισμού, η 
οποία πραγματοποιείται στο τέλος Νοεμβρίου. Βοηθά το παιδί 
σας να μάθει για τα μαθήματα που θα διδαχτεί στο γυμνάσιο, 
τους καθηγητές, τις αίθουσες διδασκαλίας και τις σχολικές 
διαδικασίες, και του παρέχει την ευκαιρία να συναντήσει τους 
συμμαθητές του.

Το νέο σας σχολείο θα σας ανακοινώσει την ημερομηνία 
της ημέρας προσανατολισμού, παρέχοντάς σας παράλληλα 
πληροφορίες για τη σχολική στολή, τις συγκοινωνιακές επιλογές 
και άλλες σημαντικές λεπτομέρειες.

Αν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες παρακαλείστε να 
τηλεφωνήσετε στο διευθυντή. Αν χρειάζεστε βοήθεια από 
διερμηνέα, καλέστε την Τηλεφωνική Υπηρεσία Διερμηνέων στο 
131 450 και ζητήστε διερμηνέα. Ο τηλεφωνητής θα καλέσει 
διερμηνέα στη γραμμή για να σας βοηθήσει στη συνομιλία σας. 
Δεν θα σας χρεώσουν γι’ αυτή την υπηρεσία.

Πληροφορίες που θα βοηθήσουν το νέο σας σχολείο στη 
διδασκαλία και υποστήριξη του παιδιού σας

Είναι σημαντικό να δώσετε στο νέο σας σχολείο πληροφορίες 
για τις ανάγκες μάθησης και στήριξης του παιδιού σας. 
Είναι ζωτικής σημασίας να ενημερώσετε το σχολείο για 
οποιεσδήποτε γνωστές αλλεργίες ή άλλες ιατρικές παθήσεις 
που αφορούν το παιδί σας. Μεταξύ άλλων αυτή η ενημέρωση 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τυχόν διάγνωση 
αναφυλαξίας, άσθματος, διαβήτη ή επιληψίας για το παιδί σας.

Αν έχει γίνει διάγνωση ότι το παιδί σας διατρέχει κίνδυνο 
αναφυλαξίας παρακαλείστε να δώσετε στο νέο σχολείο του 
παιδιού σας ένα τρέχον ASCIA Action Plan for Anaphylaxis 
(σχέδιο δράσης για την αναφυλαξία) που έχει συμπληρώσει και 
υπογράψει ο γιατρός του παιδιού σας.

Μαζί με το σχέδιο ASCIA Action Plan το σχολείο θα ζητήσει 
μηχανισμό αυτοένεσης αδρεναλίνης για να είναι σε θέση να 
στηρίξει την αντιμετώπιση ενός έκτακτου περιστατικού υγείας 
όπως αναφέρεται στο σχέδιο. Παρακαλείστε να προσέξετε την 
ημερομηνία λήξης στο μηχανισμό αυτοένεσης αδρεναλίνης που 
παρασχέθηκε στο σχολείο και να τον αναπληρώσετε εγκαίρως 
με νέα συσκευή.

Αν το παιδί σας δεν πηγαίνει σε κρατικό 
σχολείο της NSW

Αν το παιδί σας είναι στο έτος Year 6 και δεν φοιτά τώρα σε 
κρατικό δημοτικό σχολείο, μπορείτε να πάρετε ένα έντυπο 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από οποιοδήποτε κρατικό σχολείο, 
το τοπικό γραφείο του Υπουργείου Παιδείας (Department of 
Education) ή από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα:  
https://education.nsw.gov.au/public-schools/going-to-a-public-
school/enrolment/high-school-enrolment
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Υπουργείο Παιδείας NSW
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Εκδήλωση Ενδιαφέροντος (Expression of Interest)
Τοποθέτηση στο Year 7 σε κρατικό σχολείο της NSW.

Placement in Year 7 in a NSW Government school.

SRN

(Signature of parent/carer)

Παρακαλείστε να υπογράψετε το παρακάτω τμήμα αν επιθυμείτε να 
φοιτήσει το παιδί σας στο καθορισμένο τοπικό σας κρατικό σχολείο.

Παρακαλείστε να συμπληρώσετε αυτό το έντυπο στα Αγγλικά.

Επώνυμο

Κύριο Όνομα 

A. Στοιχεία μαθητή

(π.χ. 1 High Street, Sydney, NSW, 2000) (Residential address)

Δηλώνω ότι οι πληροφορίες που παρείχα στην παρούσα Εκδήλωση Ενδιαφέροντος είναι, εξ όσων γνωρίζω και πιστεύω, ακριβείς και πλήρεις.
Αναγνωρίζω ότι, αν οι δηλώσεις στην παρούσα αίτηση αποδειχθεί αργότερα ότι είναι ψευδείς ή παραπλανητικές, οποιαδήποτε απόφαση ελήφθη 
ως αποτέλεσμα αυτής της αίτησης μπορεί να αντιστραφεί. Αντιλαμβάνομαι ότι οι τυχόν εγγραφές στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας τοποθέτησης 
θα υπόκεινται σε εξέταση και αποδοχή Αίτησης Εγγραφής σε Κρατικό Σχολείο της NSW (Application to Enrol in a NSW Government School).

(Signature of parent/carer)

(B. Placement at local government school)

 (Student’s current primary school)

(Print name)

Ημέρα Μήνας Έτος

Ημέρα Μήνας Έτος

(A. Student information)

Family name

First given name

Φύλο
Gender

Άρρεν
Male

Θήλυ
Female

Ημερομηνία γέννησης
Date of birth

Διεύθυνση κατοικίας 

Όνομα γονέα/κηδεμόνα
Name of parent/carer

Τηλέφωνο (οικίας)
Phone number (home)

Τηλέφωνο (κινητό)
Phone number (mobile)

Τηλέφωνο (εργασίας)
Phone number (work)

Τωρινό δημοτικό σχολείο μαθητή

Δήλωση (Declaration)

Υπογραφή γονέα/κηδεμόνα  Όνομα με κεφαλαία  

Ημερομηνία 
Date

B. Τοποθέτηση στο τοπικό σας κρατικό σχολείο

Το τοπικό σας σχολείο  (Your local school) 

Υπογραφή γονέα/κηδεμόνα  

Μόνο για χρήση γραφείου (οι γονείς/κηδεμόνες να μην συμπληρώνουν εδώ) (Office use only)

Διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου
Email address
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Ημέρα Μήνας Έτος

Ημερομηνία 
Date

Middle (άλλο/άλλα) όνομα/ονόματα
Middle (other) name/s

Εάν έχετε υπογράψει παραπάνω και θέλετε το παιδί σας να φοιτήσει 
μόνο σε αυτό το σχολείο, έχετε τώρα συμπληρώσει αυτό το έντυπο.

http://www.education.nsw.gov.au
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Παρακαλείστε να περιγράψετε εν συντομία τους λόγους για τους οποίους επιδιώκετε τοποθέτηση σ’ αυτό το σχολείο (ανατρέξτε στα ειδικά κριτήρια εγγραφής του σχολείου).

Συμπληρώστε τις παρακάτω πληροφορίες μόνο αν υποβάλλετε αίτηση για τοποθέτηση σε μη τοπικά σχολεία. Δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε 
αυτό το τμήμα αν υποβάλλετε αίτηση για εξειδικευμένα σχολεία ή τάξη υποστήριξης. Αν χρειαστεί, μπορείτε να επισυνάψετε πρόσθετες πληροφορίες προς υποστήριξη 
του αιτήματός σας για τοποθέτηση σε μη τοπικά σχολεία. Ανατρέξτε στις σελίδες 2 και 3 για περαιτέρω πληροφορίες.

Signature of primary school principal

Αντιλαμβάνομαι ότι αν το παιδί μου δεν καταφέρει να εξασφαλίσει τοποθέτηση σε ένα από τα παραπάνω σχολεία, θα τοποθετηθεί στο καθορισμένο τοπικό σχολείο που αναφέρεται στο Τμήμα Β.

Αν προτιμάτε το παιδί σας να φοιτήσει σε μη τοπικό σχολείο, μπορείτε να προτείνετε μέχρι τρεις επιλογές. Μπορείτε να συμπεριλάβετε: 

 ■ ένα εξειδικευμένο κρατικό σχολείο. Σημειώστε ότι ενθαρρύνεστε να ζητήσετε βοήθεια από τον διευθυντή του δημοτικού σχολείου εάν επιθυμείτε να εξεταστεί η αίτηση του παιδιού σας για 
τοποθέτηση σε εξειδικευμένο σχολείο.

 ■ ένα σχολείο με τάξεις υποστήριξης για την εξυπηρέτηση μαθητών με πρόσθετες ανάγκες μάθησης και υποστήριξης. Έχετε υπόψη σας ότι αυτό γίνεται μέσω ενός συμβουλίου τοποθετήσεων.  
Θα πρέπει να ζητήσετε βοήθεια από τον διευθυντή του δημοτικού σχολείου εάν επιθυμείτε να εξεταστεί η αίτηση του παιδιού σας για τοποθέτηση σε τάξη υποστήριξης.

 ■ άλλο μη τοπικό κρατικό σχολείο. Περιγράψτε τους λόγους για τους οποίους επιδιώκετε μη τοπικές τοποθετήσεις στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας (και στη σελίδα 7 εάν απαιτείται).

Θα ήθελα να επιδιώξω τοποθέτηση για το παιδί μου στα ακόλουθα κρατικά σχολεία:

Σχολείο 1ης επιλογής
Choice 1 school
Σχολείο 2ης επιλογής
Choice 2 school
Σχολείο 3ης επιλογής
Choice 3 school

(Signature of parent/carer)Υπογραφή γονέα/κηδεμόνα

Για χρήση του διευθυντή του δημοτικού σχολείου μόνο (Primary school principal use only)

Όνομα Σχολείου 1ης Επιλογής
Name of Choice 1 school

Primary school principals may wish to include comments to assist secondary school principals make placement decisions. These comments should refer to the reasons given by parents and carers.

day month year

C. Να εξεταστεί το ενδεχόμενο τοποθέτησης σε άλλα κρατικά σχολεία
C. Consideration to be given to placement at other government schools

Date

Ημέρα Μήνας Έτος

Ημερομηνία 
Date
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Υπογραφή γονέα/κηδεμόνα

Παρακαλείστε να περιγράψετε εν συντομία τους λόγους για τους οποίους επιδιώκετε τοποθέτηση σ’ αυτό το σχολείο (ανατρέξτε στα ειδικά κριτήρια εγγραφής του σχολείου).

Παρακαλείστε να περιγράψετε εν συντομία τους λόγους για τους οποίους επιδιώκετε τοποθέτηση σ’ αυτό το σχολείο (ανατρέξτε στα ειδικά κριτήρια εγγραφής του σχολείου).

C. (continued)

Σε περίπτωση που το παιδί σας δεν καταφέρει να εξασφαλίσει θέση σε αυτό/αυτά τα σχολεία, συμπληρώστε επίσης το Τμήμα Β, Τμήμα C ή Τμήμα Ε στο παρόν έντυπο.

*Η παροχή αυτών των πληροφοριών δεν είναι απαραίτητη αλλά θα την εκτιμούσαμε.

C. (συνέχεια)
Όνομα Σχολείου 2ης Επιλογής
Name of Choice 2 school

Όνομα Σχολείου 3ης Επιλογής
Name of Choice 3 school

D. Ακαδημαϊκά επιλεκτικό σχολείο  (D. Academically selective school)
Έχω υποβάλει αίτηση για τοποθέτηση σε ακαδημαϊκά επιλεκτικό σχολείο. Το παιδί μου θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό για τα Επιλεκτικά Γυμνάσια.
I have submitted an application for placement in an academically selective school. My child will be sitting for the Selective High Schools test.

E. Δεν απαιτείται τοποθέτηση σε κρατικό σχολείο (E. Placement not required)
Δεν θα επιδιώξω εγγραφή του παιδιού μου σε κρατικό σχολείο της NSW το επόμενο έτος. Έχω διαβάσει και κατανοήσει τις πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αυτού του εγγράφου, 
συμπεριλαμβανομένης της συλλογής προσωπικών πληροφοριών. Το παιδί μου θα φοιτήσει στο εξής σχολείο.*
I will not be seeking to enrol my child in a NSW government school next year. I have read and understood the information about this submission including the collection of personal information. 
My child will be attending the following school.*

(Signature of parent/carer)

Δήλωση Απορρήτου  (Privacy Statement)

Οι προσωπικές πληροφορίες που παρείχατε στο παρόν έντυπο με τίτλο Εκδήλωση 
Ενδιαφέροντος – Τοποθέτηση στο Year 7 σε κρατικό σχολείο της NSW συλλέγονται με σκοπό 
το συντονισμό των ενδεχόμενων αιτήσεων εγγραφής στο Year 7 σε κρατικά σχολεία της 
NSW. Θα χρησιμοποιηθούν από το προσωπικό του Department of Education για διαχείριση 
και επικοινωνία με μαθητές, ανάλυση γονικών επιλογών και προγραμματισμού, μαθητική 
πρόνοια και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με το συντονισμό των εγγραφών. Οι πληροφορίες 
που παρείχατε στο παρόν έντυπο μπορεί να αποκαλυφθούν σε άλλα σχολεία και όπου ορίζει 
ο νόμος. Αν και η παροχή αυτών των πληροφοριών είναι εθελοντική, αν δεν παράσχετε 
όλες ή οποιεσδήποτε από αυτές τις πληροφορίες, μπορεί να περιορίσετε τη δυνατότητα 
του Department να σας βοηθήσει εγκαίρως σε σχέση με το συντονισμό της μελλοντικής 
αίτησης εγγραφής του παιδιού σας σε κρατικό σχολείο της NSW. Αυτές οι πληροφορίες θα 
φυλάσσονται με ασφάλεια. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση ή να διορθώσετε οποιαδήποτε 
προσωπικά στοιχεία που παρείχατε, επικοινωνώντας με το σχολείο του παιδιού σας.

Ημέρα Μήνας Έτος

Ημερομηνία 
Date

Για μαθητές που είναι τώρα εγγεγραμμένοι σε κρατικά 
δημοτικά σχολεία, παρακαλείστε να επιστρέψετε το παρόν 
έντυπο στο δημοτικό σχολείο του παιδιού σας. Για μαθητές 
που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε κρατικά δημοτικά σχολεία, 
παρακαλείστε να επιστρέψετε το παρόν έντυπο στο 
κρατικό γυμνάσιο της πρώτης σας προτίμησης για εγγραφή. 
Όλα τα έντυπα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρέπει να 
επιστρέφονται κατά την ή πριν από την καθορισμένη 
ημερομηνία.
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